ુ ાન માાં ગીર ગાયન ાંુ મહત્વ ુ
નફાકારક પશપ
નામ-શ્રી બેચરભાઈ કમાભાઈ સાાંબડ
ગામ-રે શમીયા, તાલકુ ો-ચોટીા
ુ રાત, મો. ૦૯૮ર૫૩૧૮૦૭૧
જીલ્ોક- સરુ ે ન્દ્રનગર
, ગજ

ભબગભની વલગતઃ
વલગત
ઉંભય

: ૩૧ લષ

વળક્ષણ

: ૧ય ાવ

જભીન

: ૧૫ એકય

ખેતીનો નુબલ : ૧૦ લષ
મુખ્મો ાકો

: કાવ,
ફાજયી,
ભકાઈ

શુધન

: ગીયગામો

સુયેન્દ્રનગય જીલ્રાોોના ચોટીરા તાલુકાના યે ળભીમા
ગાભના શ્રી ફેચયબાઈ કભાબાઈ વાંફડ ધોયણ ૧ય ાવ બણેર

,

નાન૫ણથી જ શુઓ િત્મે રાગણીળીર ઉત્વાોાશી શુારક છે .
યં ત ુ નફી ઓરાદના ઓછં દુધ અતા જાનલયોની વંદગીને
કાયણે તેભને શુારનભાં નપાનુ ં લતય ઓછં ભતુ શતુ.
યં ત,ુ જમાયથી કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર , જુનાગઢ કૃવ યુવનલવવિટી ,
નાના કાંધાવય (ચોટીરા) ના વંકષ ભાં

અવ્મામને કૃવ વલજ્ઞાન

કેન્દ્રના ગીય યુવનટ , ઈન્દ્ટીોેગ્રેટેડ પાભીગ વીસ્ટલભ ભોડર તથા
ધાચચાયા યુવનટની મુરાકાત રઈ કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્રના શુારન
વનષણાં ત ાવેથી લૈજ્ઞાવનક ભાગષદળષન ભેવ્યુોે , ત્મારય ફાદ શ્રી
ફેચયબાઈએ ૫ (ાંચ) ગીય ગામો વાથે શુારન વ્મ લવામ ળરૂ
કયે ર અજે તેભની ાવે ૧૦ (દળ) ગીયગામો છે . તેઓ
શુઓરાદ સુધાયણા ભાટે કૃવિભ ફીજદાનનો ઉ૫મોગ કયે છે .
શુઓનુ ં લૈજ્ઞાવનક યીતે ભાલજત કયે છે . શુ ખોયાકભાં દયયોજ

વાભાજજક ઓખ : રોકવિમ
શુારક ને ડેયી વંચારક

૩૦ ગ્રાભ ભીનયર ભીકવય અે છે . રીલુ ને સુકુ ધાવના કટકા
ભીક્ષભાં ચાપકટયનો ઉ૫મોગ કયી ખલડાલે છે . દયયોજના ૧ (એક)
ગામના એલયે જ ૧૨(ફાય) રીટય દુધ ઉત્ારદન વાથેભહશને ટોટર
૪૫(ીસ્તાટરીવ)શજાયની ચોખી અલક દુધભાથી ભેલે છે

ને

દુધ ઉત્ાોાદનની વાથે છાણીમા ખાતયનો ઉ૫મોગ કયે છે . છાણીમા
ખાતયના ઉમોગના કાયણે રીરાચાયા ઉયાંત ન્દ્મો ખેતી
ાકોના ઉત્ાકદનભાં લધાયો થમો છે .

ાભભગમની ઉ૫યોગીતાાઃ
સુયેન્દ્રનગય જીલ્રાોાના શુારકો વાયી ઓરાદના જાનલયો
ઓછા યાખે છે .યં ત ુ ઉ૫યોકત શુારકને જોઈને તેભની ગાભની
અવ-ાવના શુારકોએ ગીય ગામની ઓરાદ યાખલાનુ ં ળરૂ
કયે ર છે તથા કૃવિભફીજદાન કયાલતા થમા છે .ગાભની અવ-ાવ
ગીય ઓરાદના જાનલયની રીધે દુધ ઉત્ાોાદનભાં લધાયો થમો છે
ને નપાના ગાાભાં વાયો એલો લધાયો થમેર છે .

ગીય ગામ ની લાછયડીઓ

ગીય ગામો

